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1. RESENHA
Desde agosto de 2011 encontra-se disponível para
vendas, no âmbito das entidades pertencentes ao sistema
nacional de segurança pública (incluindo os DETRANs,
PCs, PMs, CBMs, PRF, PF, PREs, etc.) o mais novo
lançamento dos autores Arnaldo Nadim Miziara e
Gersioneton de Araújo Barros sobre um dos mais
importantes assuntos de interesse policial e parapolicial: a identificação veicular e documental.
O livro contém 304 páginas numeradas, com 19
cadernos, 4 dos quais são coloridos. As capas e orelhas
possuem designer personalizado sobre o tema e o miolo
foi confeccionado com material de 1ª qualidade (papel
couchê 90 gr.).
A obra abrange os seguintes assuntos:
•
Identificação veicular (histórico; NBR 3 nº
6066/80; tabela internacional das duas primeiras
posições do VIN; localização do VIN de veículos tipos
passeio, utilitário, caminhão, ônibus e motocicleta; dicas
sobre decodificação).
•
Lei e resoluções pertinentes à identificação
veicular e documental (Lei 9.426/96, Resoluções do
CONTRAN 659/85, 691/88, 24/98, 231/07, 241/08 e
192/06).
•
O sistema RENAVAM (Definição, histórico,
objetivos, mudanças importantes, tabela de cores de
placas e tarjetas, principais funções, usuários,
sequencial de placas distribuídas aos estados).
•
O examinador e os exames veicular e
documental (função do examinador; finalidades dos
exames; características de um local adequado para
examinar veículos e documentos; informações sobre
gravação do VIN, plaquetas, etiquetas e vidros; técnicas
de exames; materiais e equipamentos; procedimentos
para os exames veicular e documental - passo a passo).
•
Classificação do VIN quanto à sua essência e
fraudes mais comuns (conceito e fotos-exemplificação;

fraudes mais comuns com relação a veículos e
documentos).
•
Códigos e decodificação de VIN de 47 marcas
de veículos (nacionais e importados); dicas dos autores
para facilitar a decodificação de nºs de motor e
plaquetas de carroceria; relação entre modelo, motor,
câmbio, chassi e combustível; faixa de produção de
alguns veículos.
O manual foi montado didaticamente, de modo a
facilitar o entendimento da matéria. Os enfoques são
resumidos, simples e objetivos, proporcionando aos
leitores a facilidade de compreensão e aprendizado. As
tabelas gerais apresentadas são autoexplicativas e de
fácil assimilação.
Sites para informações:
www.identificacaoveicular.com.br
www.arnaldomiziara.blogspot.com.br
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